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ّسئل أحد الرتبويني عام إذا كان يف قدرة الناشئني أو الكبـار  ُ
ًن ذكيا أو بإمكان أي فرد أن يكو «:فأجاب أن يكونوا مبدعني؛ ّ

ًمبدعا؛ ما دام الـذكاء واإلبـداع مـن أشـكال التفكـري القابلـة 
َللتعلم من قبل اإل ِ  .»نسان ّ

جابة متحورها حـول مـصطلحني هـامني امللفت يف تلك اإل
ومثــريين يتــسقان مــع املرتكــزين الرئيــسني يف عنــوان كتابنــا 

 ؛ وربام سيكون ذلك مـن العوامـل التـي »اإلبداع واملبدعون«
زنا بصورة أكرب من أجل الرتكيـز علـيهام عـرب الفـصول ّستحف

مـن الثالثة القادمـة، األول منهـا سـيتناول موضـوع اإلبـداع 
مـا : خالل إجابتنا عـن سـؤالني عريـضني افرتاضـيني حولـه

املقصود باإلبـداع؟ مـا عنـارص اإلبـداع؟، وهـذا مـا سـيوفر 
ًباعتقادنا مدخال مناسبا ملا سريد بعد ذلـك يف الفـصلني ا ً لثـاين ُ

ُوالثالث من قصص لعدد مـن مبـدعي العـامل، عنـدما سـيعني  ٍ ٍ
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ٍذلك املدخل القارئ عـىل فهـم أكـرب هلـؤالء املبـدعني، وعـىل 
ٍالتعرف عليهم بشكل أفضل ملـا كـانوا امتلكـوه مـن أسـباب 
ساعدهتم عىل حتقيق إنجازاهتم التي اشتهروا هبا وأسهموا مـن 

 مـدى عقـود عديـدة نسانية عـىلخالهلا يف بناء احلضارات اإل
 .وقرون مديدة

ّوننوه هنـا إىل أننـا تقـصدنا ونحـن يف إطـار احلـديث عـن 
ٍاإلبداع واملبدعني، أن نستحرض ما كان ألبناء أمتنا من نـصيب 
ٍوافر من ذلك اإلبـداع العلمـي واالكتـشافات املبهـرة، التـي 
ذخرت بأمثلتها حضارتنا  الغابرة، وما أسهم ذلك يف التأسيس 

ٍدهار حضارات كالتي شـهدهتا أوروبـا يف العـصور لنشوء واز
إبان القـرنني الـسادس  احلديثة عرب هنضتها العلمية والصناعية

 .والسابع عرش امليالديني 
مبـدعون مـن «من أجل ذلك فسيتم احلديث يف الفصل الثاين 

الزهـراوي يف :  عن نامذج من علامئنا  ومبدعينا من مثل»حضارتنا
 .غرافيا، وجابر بن حيان يف الكيمياءدرييس يف اجلواإل الطب،

ــث  ــصل الثال ــدها يف الف ــرض بع ــم نع ــن «ث ــدعون م مب
 نامذج أخرى ملبدعني وخمرتعني من نتاج احلـضارة »حضارهتم
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احلديثة التي نشأت يف أوروبا منذ هنايـات العـصور الوسـطى 
 : وبدء العصور احلديثة من أمثال

خمـرتع  «Kirk Patric Macmillan»  كريك باتريك مكميالن-
 .الدراجة

 خمــرتع الطــائرة «Igor Sikorsky» ايغــور سيكورســكي -
 .املروحية

 خمـرتع قلـم «Joseph Biro Laszlo» جوزيف بريو الزلـو -
 .احلرب اجلاف

 .ملني يف اخلتام النجاح يف املسعى وحتقيق اهلدفآ
 

  املؤلف
 
 



 -٨-



 -٩-

 
 

  الفصل األول
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  ما املقصود باإلبداع ؟ •
  اعناصر اإلبداع ؟م •
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  ما املقصود باإلبداع؟ -١

 بمعنـى » أبـدع«اإلبداع يف لغتنا العربية هو مـصدر لفعـل 
 )١(اخرتع أو ابتكر عىل غري مثال سابق

نتـاج يشء إأنه «ّوتعرف املوسوعة الفلسفية العربية اإلبداع 
جديد أو صـياغة عنـارص موجـودة بـصورة جديـدة يف أحـد 

 . )٢(»فنون واآلداباملجاالت كالعلوم وال
أنـه «ّبينام تعرف املوسوعة الربيطانية اجلديدة اإلبـداع عـىل 

ّجياد يشء جديد كحل ملشكلة ما، أو الوصـول إىل إالقدرة عىل 
ٍنتاج أداة جديدة أو إىل إنجاز بأسلوب جديدإ ٍ ...«. 

                                                        

  .أتى بشيء جديد لم يسبقه عليه أحد من قبل) ١(

، دار الكتـاب    ) تنميتـه  - اكتـشافه    -ماهيته  (الهويدي زيد، اإلبداع    ) ٢(
  .٢٠٠٤الجامعي، العين 
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ّوأخريا فقد عرفه ريرب ً  Reber)١(: 
شــارة إىل ّأنــه تعبــري يــستخدمه املختــصون و غــريهم لإل«

ّالعمليات العقلية التي تؤدي إىل حلول أو أفكار أو أشكال فنية  ٍّ ٍٍ
 .»أو نظريات أو نتاجات فريدة أو جديدة

 
  

  

  

  

  

  
  » قاموس علم النفس«

  ١٩٨٥آرثر ريبير 
                                                        

  .١٩٨٥ »قاموس علم النفس«م نفس أمريكي مؤلف عال) ١(
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  ما عناصر اإلبداع؟ -٢

إذا كان التفكري اإلبداعي يمثل أحـد أنـامط التفكـري العليـا 
رات التي يكتسبها الفـرد، وتـشكل املتمثلة يف جمموعة من املها

؛ وبعد العودة إىل ..العنارص األساس يف هذا النمط من التفكري
 :بأنه )١(Guilford ١٩٨٦ به جيلفورد هّما عرف
ــة « ــة يف التفكــري واملرون ــضم الطالق ّســامت اســتعدادية ت

واألصالة واحلـساسية للمـشكالت وإعـادة تعريـف املـشكلة 
 .»وإيضاحها بالتفصيالت

 :ذا استنباط احلقيقة التالية نا إفيمكن
ً كي تكون مبدعا، ال بد أن متتلك عددا من املهـارات التـي  ًّ

 :تقوم عىل العنارص والصفات التالية 
 األصالة •
 الطالقة •
 املرونة •
 امليل إىل التفصيالت •
 القدرة •

                                                        
  ).انظر المراجع(أحد علماء النفس ) ١(
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 : من االختصار حسب التايلبيشءّ سنتعرف عليها 

 :(Originality)األصالة 

نـسان عـىل توليـد أفكـار جديـدة، أو إلتعني قـدرة او
تطبيقات غري مألوفـة أو اإلتيـان بحلـول فريـدة ومبتكـرة 

 .ملشكلة ما

 

 

 

 

 

 

 

ًوكثريا ما يستخدم املبدعون الـذين يمتلكـون هـذه املهـارة 
ّكلامت و عبارات حتمل يف ذاهتا معنى األصالة أو تعرب عنها من 

 :مثل
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  - مراجعـة - إعـادة بنـاء مـن جديـد - توليد -تصميم ( 
 ....)قّ حتق- جتريب - اختبار -تكامل 

ًعلـم الـنفس مجلـة مـن األسـئلة ّوقد قدم علـامء الرتبيـة و
ًوالتعبريات التي عـادة مـا يتعامـل مـع مـضموهنا املبـدعون، 

ّوتضم نامذج تطبيقية تعرب عن مفهوم األصالة من مثل  ّ: 
 ...ملعاجلة موضوع كذا) أصيلة(ّقم بإعداد خطة مبتكرة  •
ــق ف املعلومــات وصــنّ • ــات املجمعــة لــديك بطرائ ّالبيان

 .جديدة و مبتكرة
 ابحث عن استخدام آخر ملا تم إنجازه أو الوصول إليه؟ •

ــك  • ــي يمكن ــدة الت ــة أو اجلدي ــري املألوف ــة غ ــا الطريق م
 .وهكذا... اتباعها؟

 :)Fluency(الطالقة 

القدرة عىل توليد مجلـة مـن األفكـار و التطبيقـات «وتعني 
ول موضوع ما وبحرية تامة؛ من أجل الوصول إىل اإلضافية ح

ٍحلول مقرتحة ملشكلة ما تـدور حولـه، أو لتحقيـق هـدف مـا 
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ــبعض  ــسميه ال ــر ي ــد مبتك ــتج جدي ــدع إىل من ــه املب ــصل ب ُي
 .»)اخرتاع(

من ذلك يمكن اعتبار عنرص الطالقة إحدى املهارات التـي 
 أصـحاب - مـن أمثـل أولئـك املبـدعني -كها لجتعل من يمت

ر ثرية تنساب من ذاكراهتم بشكل رسيع وبحريات ظاهرة أفكا
 عـرب املخـزون املعـريف -ُتساعدهم يف االنتقال بيرس وسـهولة 

 إىل صياغة أفكار متطورة وحمددة تتسق -العام الذي يمتلكون 
مع طبيعة املشكالت التي يـسعون إىل حلهـا أو األعـامل التـي 

رارات املبتكـرة يقومون بإنجازها، كام تساعدهم عىل اختاذ القـ
 . والصائبة بشأهنا

ًثمة كلامت و تعبريات كثريا مـا تـرد يف أذهـان املبـدعني أو  ّ
ٍيستخدموهنا؛ توضح لنا بجالء أكرب معنى مفهوم الطالقة مـن 

ــل ــف: ( مث ــة - تلخــيص- وصــف-تعري ــؤ - مقارن  - تنب
 - تفـسري - ربـط أو مزاوجـة - تـسمية - ترتيـب -تشخيص

 ...) .تقديم أمثلة
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ّن هناك نامذج تطبيقيـة تـدلل مـن ناحيـة أخـرى عـىل كام أ
مفهوم الطالقة هذا، وماذا يعنيه عند املبدع وذلك مـن خـالل 

 : أسئلة يطرحها عىل نفسه يف أثناء حتقيق إنجازاته من مثل
 تـم حتقيقـه مـن اما االستخدامات األخـرى املحتملـة ملـ •

 إنجاز؟
كثـر أّما الشكل الذي سيكون عليه ما تم اخرتاعه ليكون  •

 نسان وفائدته؟إلمالءمة الستعامل ا

 ):Flexibility(املرونة 

ًوتعترب عنرصا هاما من عنارص اإلبداع واتفق العديـد مـن . ً
 :س عىل أهنا تعنيفعلامء الن

القدرة التي ال بد و أن يمتلكها املبدع أو صاحب االخرتاع «
من أجل معاجلـة املـسائل و املوضـوعات التـي يعمـل عليهـا 

 .»ّ األشياء هبا من زوايا متعددةبحيث يرى
وهناك باقة من األفكار و األسئلة التطبيقية التـي يمكـن أن 
تشغل ذهن املبدع يف إطار املرونة املطلوبـة يف عملـه، و يـسعى 

 :لإلجابة عليها، كام يف األمثلة املفرتضة التالية
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 ؟...ماذا جيب عمله يف حال حصول كذا •
 ًنة مع ما كان يف السابق؟ّما اجلديد الذي تم انجازه مقار •

كام أن هنالك كلامت و عبارات شائعة يف إطار هذا املفهـوم 
ًكثريا ما يستخدمها املبدعون ويتعاملون بمعانيها؛ وهي يف النهاية 
ّتعرب عن امتالكهم لعنرص املرونة و تدلل عـىل أمهيتـه مـن أجـل  ّّ

 : مثلّالوصول إىل ما يتطلعون إليه من إنجازات مبتكرة، من
 التوظيف ملا يمتلك املبـدع مـن - التغري - الرشح-التنبؤ( 

 ...).خربات

 :)Elaboration(امليل إىل التفصيالت 

قدرة املبدع عىل «: تعني هذه الصفة يف عنرص اإلبداع هذا و
ّتوليد أفكار جديدة، ومن ثم العمل عىل تطويرها بعد دراستها 

ّبيشء من التعمق والتفصيل، و ٍفيـذ لتلـك  يـيل ذلـك مـن تنماٍ
وهذا بالطبع يـساعد . »األفكار وجتربتها والتحقق من نجاحها

ًاملبدع عىل إثراء أفكاره، وجعلها أكثر فائدة بل أكثر دقة ومجاال 
نتاج األفـضل إًووضوحا، بام يؤدي يف النهاية إىل حتسني أدائه و

 .باستمرار
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ّوكام سبق يف احلديث عن عنارص اإلبـداع األخـرى؛ فثمـة 
ٌامت و عبــارات شــائعة تــدور يف أذهــان املبــدعني، و كلــ ٌ

ًيستخدموهنا يف أغلب أحاديثهم عن إنجازاهتم نـسوق بعـضا 
 :منها 
 من الـرضورة أن نعمـل عـىل تعميـق -بد من االختيار  ال(

-ّ علينا تقويم مـا تـم إنجـازه -الفكرة و دراستها بشكل أكرب 
 ....)البد لنا من اختاذ القرار بشأن التنفيذ

ً من أجل توضيح أكثر هلذا العنرص نقدم بعضا من األسئلة و ٍ
ًالتي يمكن أن يطرحها املبدع عىل نفسه عادة يف إطـار ميلـه إىل 

 :ٍنوع من التفصيالت التي ذكرناها، كام يف األمثلة التالية 
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 ؟...كيف أستطيع حتسني أو تطوير •
 يف حياة الناس؟... ما أثر ما سأتوصل إليه  •

مــن أجــل تطــويره ... افته إىلمــا الــذي يمكــن إضــ •
 ؟....وحتسني نوعيته؟ و هكذا

ونشري إىل أمهية هذه املهارة، وما حتمل من صـفات اإلبـداع 
يف جوانبها التطبيقية يف عمـل كثـري مـن املؤسـسات املختلفـة 
ًالرسمية منها واخلاصة عندما تكـون احلاجـة ماسـة أحيانـا يف 

اء تفـصيالت عملها ملثـل هـذه االستفاضـة أو الدقـة يف إعطـ
واستفسارات إضافية حول العديد من القضايا واألمـور التـي 

 .تواجهها، بام يساعدها عىل اختاذ القرارات املناسبة بشأهنا

 :(Capability)القدرة 

قـدرة املبـدع «:  وتعني هذه الصفة من بني صفات اإلبـداع
ّعىل حتسس املشكالت التـي يواجههـا يف أثنـاء تنفيـذ عملـه، 

تام واملدروس الحتياجاته ورشوط اإلبداع من أجـل فه الّبتعر
 .»نجاحه
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ّولعل عنرص القدرة هذا يتفرد بذاتـه عـن عنـارص اإلبـداع 
األخرى بام يمتلك من نصيب وافر يف مشاركته لتلك العنارص 
ًمن حيث طبيعتها؛ فإضافة ملا ورد يف التعريف سابقا حول هذا 

عـىل امـتالك املفهوم فهو يعنـي بالوقـت نفـسه قـدرة املبـدع 
املهارات التي البد وأن تكون مشتملة بصورة أو بـأخرى عـىل 

 (مــضمون عنــارص اإلبــداع األخــرى أو عــىل جانــب فيهــا 

 ).كاألصالة والطالقة واملرونة وامليل إىل التفصيالت 
ُهناك نامذج مفرتضة لتساؤالت يتوقع أن يطرحها املبدعون  ُ

ّا، توضحها األمثلـة ًعىل أنفسهم أحيانا وحياولون اإلجابة عليه
 :احلياتية التالية 

ّماذا حيدث إن استمر استهالك الفرد للـامء بمعدالتـه  • ّ
احلالية مع غياب البدائل يف احلصول عىل مصادر مياه 

 جديدة؟
ِما العالقة بني غياب القيم األخالقيـة و بـني انتـشار  •

 اجلريمة يف املجتمعات؟
ــدالت الت • ــادة مع ــىل زي ــة ع ــار املرتتب ــا اآلث ــوث ّم ّل

 ....؟ وهكذا...بالضجيج
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  الفصل الثاني
  مبدعون من حضارتنا

  الزهراوي •
  دريسياإل •
  بن حيان جابر •



 -٢٤-



 -٢٥-

 
 

  أبو القاسم الزهراوي
 

ندلـيس البـارع و هو خلف ابن عباس الطبيـب العـريب األ
صاحب املـنهج العلمـي يف تـدريس الطـب وجراحـة البـدن 

 ما يزيد عـن عـرشة قـرون مألت شهرته ومؤلفاته األفاق منذ
 .خلت

 الوالدة والنشأة
ولد يف منطقة الزهراء التي ينسب إليها و هـي القريبـة مـن 

 .م٩٣٦ندلس، ويرجح أن ذلك كان يف عام مدينة قرطبة يف األ
 

 
 
 

  »الزهراوي يقدم نفسه«
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اجته طبيبنا الزهراوي منذ نشأته نحو العلـوم املختلفـة مـن 
بيعية، ثم عمل عىل دراسة الطب مثل علوم الدين والعلوم الط

ســتهواه كثريا،ليــصبح بعــدها الطبيــب األشــهر ال يف االــذي 
 .ندلس فحسب بل يف كل أوروبا والعامل آنذاكاأل

 إبداع وإنجازات غري مسبوقة يف الطب واجلراحة
للزهراوي كتب عديدة يف جمال الطب واجلراحة اشتهر منها 

 الذي يعترب »تأليفالترصيف ملن عجز عن ال«كتابه املوسوعي 
 .دائرة معارف حقيقية يف املجال العلمي املذكور

لقد جعل هذا الكتاب من طبيبنا العـريب املبـدع أسـتاذ   
ُالطب األول يف زمانه ؛ عندما اعترب كتابـه هـذا املرجـع األول 
والرئيس يف العامل لقرون عدة، وما زال نفعه العلمي إىل اليـوم 

نهجية علمية متفردة من حيث إيراد ملا اتبع الزهراوي فيه من م
املعلومة وتبويـب املوضـوعات و صـياغة األفكـار ورشحهـا 
ٍبأسلوب واضح ومتسلسل، مع اسـتخدام للـصور والرسـوم 

يـضاحية لكـل مــا يتعلـق بالعمليــات اجلراحيـة ومراحــل اإل
 .إجرائها وأدواهتا، والطرائق السليمة يف استخدامها

 الذي بلغ ثالثـني -رصيف مل يقترص الزهراوي يف كتابه الت
ُجزءا وترجم إىل لغات عدة أبرزها الالتينيـة   عـىل اجلوانـب -ً



 -٢٧-

الطبية واجلراحية فحسب، بل جتـاوز ذلـك إىل تقديمـه معـارف 
ًهامة وأساسية يف العلوم الصيدالنية أيضا وكل ما يتعلق باألدوية 

 . منهاوتركيبها والطرائق اآلمنة يف استخدامها واإلفادة
 

 

 
 
 
  »الغالف الخارجي للجزء األخير من كتاب التصريف الشهير للزهراوي«

  الزهراوي يشخص الحالة المرضية ألحد مرضاه



 -٢٨-

  الزهراوي املبدع   عيون املنصفني
 يف معـرض حديثـه عـن املكانــة )١(يقـول خوانـت فرينيـت

العلمية املتقدمة التي شغلها الزهراوي يف جمـال الطـب، و مـا 
كتــشافه للعديــد مــن األمــراض كــان مــن إبداعاتــه يف ا

 :وتشخيصاهتا ووصف أعراضها

ٍكان الزهراوي أحد أوائل املؤلفني يف تقديم وصف رسيـري «
للجذام، ووصف اسـتخراج حـصاة املثانـة بالـشق، وعمليـات 

ونـصح باسـتعامل القثـاطري .. البواسري والفتق، وثقـب العظـام
 .» الدرزالفضية بدال من الربونزية و استخدام أنامط خمتلفة من

 ودل دخول أعامل أيب القاسم الزهراوي إىل العامل املـسيحي
 حيـث اتبـع تعاليمـه. ِآنذاك عىل تقدم عاملنا هذا يف علم الترشيح

-١٢٩٠(شـولياك  كثري من األطباء واجلراحني من مثل كي دي
 ).م٥١٢-١٤٥٠( برونشويك  ، وجريونيمو )م١٣٧٠

ادي هلـذا العـامل عـن الـدور الريـ  )٢(١٩٩٨َكام عرب اهلندي  
 :العريب عندما وصفه

                                                        
ندلس على ثقافة الغرب، ترجمة نهـاد رضـا، دار إشـبيلية            فضل األ ) ١(

  .١٩٩٧دمشق
  .بيروت ، دار سعاد الصباح،»دور العرب في تقدم علوم الطب«الهندي أمجد ) ٢(
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الزهراوي هو أول من أسس علم اجلراحة يف العامل، وهـو «
أول من مارسه من بني األطبـاء، وأجـرى عمليـات جراحيـة 

وهو أول من نقل اجلراحة من جمال  أحجم غريه عن ممارستها،
ىل جمال العلم التخصيص، لذا فهو يستحق بكل إالصنعة املهنية 

 .»)ؤسس علم اجلراحةم(ثقة لقب 

أمـربواز (ىل العـامل الفرنـيس إ ًلقد نسب هـذا الـسبق ظلـام
ربعـة قـرون مـن عـرص أ الذي ادعى لنفسه ذلك بعد  )١()باريه

 .الزهراوي

  :)٢(الزهراوي ومماراساته   الطب مناذج ابتكارية   فكر

ابتكاره آلة دقيقة ملعاجلة انسداد فتحة البول اخلارجيـة عنـد  §
 .ثي الوالدةاألطفال حدي

تطويره لفكرة اسـتخدام اآلالت اجلراحيـة املـصنوعة مـن  §
ّففــي آالت الكــي فــضل . احلديــد أو الــذهب أو النحــاس

 .استعامل احلديد عن الذهب ألسباب علمية وصحية
                                                        

  .السادس عشر هضة في القرنطبيب فرنسي من أشهر أطباء عصر الن) ٢(
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  الجراحة أدوات من نماذج
  الزهراوي ابتكرها التي
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ّابتكر طرقا جديدة لعـالج خراجـات الكبـد التـي حـريت  § ً
ّعرصه، فكان يلجأ إىل شق تلك اخلراجات وكيها طباء يف األ

 .يف الوقت نفسه

كان أول من أجرى عمليـة لـشق القـصبة اهلوائيـة، والتـي  §
أحجم عن إجـراء مثلهـا أطبـاء كثـريون قبلـه كـابن سـينا 

 .والرازي

 مبـدأكان أول من فهـم ووصـف بـشكل علمـي منهجـي  §
ــا ــرسطانية ورشوط معاجلته ــشار األورام ال ــزال ،انت  وال ي

 .ألطباء يأخذون هبا إىل اليوما

  :)١(الزهراوي طبيباً لألسنان قبل ألف عام

التــرصيف ملــن عجــز عــن «وصــف الزهــراوي يف كتابــه 
ً خلع األسنان وصفا دقيقا مجيال، فلقد جاء يف الفصل »التأليف ً ً

 :الثالثني منه
                                                        

سـالمية فـي    دور علماء الحضارة العربية واإل    «عمار محمد النهار،    ) ١(
، دار البركـة، دمـشق،    ») األصول الطبيـة  (تأسيس العلوم الحديثة    

  .م٢٠١١



 -٣٢-

ينبغي أن تعاجل الضرس مـن وجعـه        «
ــه    ــوانى عـــن قلعـــه ألنـ بكـــل حيلـــة ويتـ

  .» جوهر شريف
ثـــم يـــصف خطـــوات خلـــع األســـنان  

 يعمــل هبــا حتــى اآلن،   وشــروطه الــيت 
  :  فيقول
ــه    « ــى قلع ــل عل ينبغــي إذا عــزم العلي
أن يلــتمس حتــى يــصح ) أي الــضرس(

عند الضرس الوجـع فكـثرياً مـا خيـدع       
العليــل املــرض ويظــن أنــه   الــضرس  

  . »الصحيح فيقلعها
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  أدوات ابتكرها الزهراوي في طب األسنان وجراحتها
  »التصريف«تابه وضمنها في ك

 



 -٣٤-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٥-

 
 

 دريسياإل

درييس مـن أهـم اجلغـرافيني يف العـامل وأكثـرهم ُيعترب اإل 
ًإبداعا ونفعا ملن تاله من العلامء والبـاحثني يف علـم اجلغرافيـا  ً

 .وصنع اخلرائط
 
 
 
 
  

 
  دريسيصورة تخيلية للشريف اإل

ا درييس هلذا العلم الـذي نعرفـه اليـوم عنـدملقد أسس اإل
نجح يف التوصيف العلمي ملعظـم منـاطق العـامل التـي زارهـا 



 -٣٦-

آنذاك، ووضع اخلرائط الدقيقة هلا، إضافة ملا كان مـن ابتكـاره 
ّألول كرة أرضية عرفت يف العـامل ومـا مثـل ذلـك مـن داللـة 
ومعرفة يقينية عنده بكرويـة األرض منـذ القـرن الثـاين عـرش 

نذاك بـأن األرض ًامليالدي ضاحضا بذلك املزاعم السائدة حي
 .   ّمسطحة

 الوالدة والنشأة
اهللا الرشيف االدرييس املولود يف  هو حممد بن حممد بن عبد

يب طالـب أ، الذي يتصل بنسبه العريب إىل عيل بن )١(مدينة سبتة
 .ريض اهللا عنه

ًرحل مـع أرستـه مـذ كـان صـغريا إىل مدينـة قرطبـة يف   
 منهـا الكثـري مـن ندلس وهذا ما وفر له بيئة مالئمة لينهـلاأل

العلوم التي كانت رائجة يف أوساطها آنذاك كالفلـك والـشعر 
والطب والتاريخ وعلم األدوية، وإن كان ولعه هذا قد انصب 

                                                        

زالت خاضعة  مدينة في شمال غرب المغرب على ساحل المتوسط، ما       ) ١(
ربية على سـاحل البحـر      للنفوذ االسباني شأنها شأن مدينة مليلة المغ      

  .المذكور



 -٣٧-

ًأخريا عىل علم اجلغرافيـا الـذي تفـوق بـه وجعـل منـه عـامل 
 .اجلغرافيا األكثر شهرة عىل امتداد قرون عديدة فيام بعد

 ْسبق علمي وإبداع متفرد
كان  درييس كعامل جغرافيا متميز بخاصة ماإل اشتهار امع  

 الـذي وصـفه »نزهـة املـشتاق يف اخـرتاق اآلفـاق«من كتابـه 
 من حيث أمهيته وأثره الكبري عىل )١(»خوان فرينيت«املسترشق 

 :أوروبا بقوله
ن األرض أدرييس إنه كتاب جغرافيا ممتاز، يفرتض فيه األ«

خطوط العـرض ، وإىل عـرشة تنقسم إىل سبعة أقاليم يف اجتاه 
وتـم تلخـيص هـذا الكتـاب . أجزاء يف اجتاه خطـوط الطـول

ًامللخص جيدا وعىل نحو فائق يف عدة ملخصات، صدر واحد 
 منها يف إحـدى الطبعـات العربيـة األوىل املنجـزة يف أوروبـا،

، واحــتفظ )م١٧٠٠(تينيــة مــن قبــل بالــدي الوتــرجم إىل ال
ل َبـِونبيلييه ، كام ترجم مـن قبالرتمجة غري منشورة يف جامعة م

                                                        

في كتابه فضل األندلس على ثقافة الغرب،ترجمة نهـاد رضـا، دار             ) ١(
  .١٩٩٧إشبيلية دمشق



 -٣٨-

ــبونيتا  ــارونيني س ــصهيوين(َّامل ــل ال ــرشونيتا ) جربائي ــا (وه حن
ً، وشــكل هــذا الكتــاب خــالل قــرون مــصدرا ال )احلــرصوين

فريقيا وآسيا الوسـطى التـي كـان أيضاهى يف معرفة أصقاع مثل 
 .   »ن حيقق الوصول إليهاأًيستحيل عمليا عىل الرحالة األورويب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  دريسي حول كتابه الشهيرالغالف الخارجي لمخطوط اإل

  نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق
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دريـيس املوسـوعي لقد متثلت القيمة الكـربى يف كتـاب اإل
هذا يف أمهية اخلرائط السبعني التي تـضمنها والسـيام مـا كـان 
فيها من توضيحات ودالئل ذات شأن علمـي كبـري بكـل مـا 

ً لبقاع عىل سطح األرض، مؤسـسا ٍتصفه أو ترسمه من حدود
درييس بذلك ألهم نـوع مـن اخلـرائط اجلغرافيـة بخاصـة اإل

الطوبوغرافية منها التي تعتمد عليها الدول اليوم يف الدراسات 
 .اخلاصة بخطط التنمية واحلفاظ عىل األمن القومي فيها

ًلعل األكثر شهرة وإبداعا يف هذه اخلرائط أيضا هو ما رسم  ً
يها وبشكل حمدد ودقيق منـابع النيـل والبحـريات درييس فاإل

االستوائية التي تغذيه، هذا النهر العظيم الـذي بقيـت أرساره 
ة عـىل علـامء أوروبـا ـّواحلقائق اخلاصة ببيئته جمهولة بل عصي

 .)١(ًومغامرهيا قرونا عديدة بعده

                                                        

العديد من هذه الخرائط محفوظة في بعض المتاحف األوروبية، مـن           ) ١(
مثل الخارطة التي ترسم النهر مع منابعه والبحيـرات التـي تغذيـه             

سـان  «لموجودة حاليـاً فـي متحـف    الواقعة جنوب خط االستواء وا   
  .بفرنسا »مارتين



 -٤٠-

 

 

 

  

 
 

 »سنة ٩٠٠ قبل اإلدريسي رسمها كما العالم خريطة«
 

مهية مثل هذه األعامل واإلنجازات التي أعن  )١(يقول ريسلر
حققها علامؤنا ابان حضارة أمتنا يف القرون الوسطى من أمثال 

 :درييس ، وفضل ما حققوه عىل أوروبا والعاملعاملنا اإل
جيــب أن ال ننــسى أن العــرب قــد ترمجــوا مؤلفــات «

ً كثريا من أخطاءه، ومل يكن هو األسـتاذ ابطليموس، وأصلحو
ومـصورات .. دريـيس ولكنـه اإليف جغرافية أوروبا؛احلقيقي 

                                                        

، ترجمة غنيم عبدون، الـدار      »الحضارة العربية «جاك ريسلر، كتاب    ) ١(
  .المصرية للترجمة والنشر



 -٤١-

ًدرييس التي تعـرتف بكرويـة األرض كانـت تتوجيـا لعلـم اإل
املصورات اجلغرافية يف العرص الوسيط مـع وفرهتـا وصـحتها 

 .»واتساعها

 درييسالتحفة العلمية اإلبداعية عند اإل
لعل العطاء األشهر هلذا العامل العريب عرب رحالتـه الطويلـة 

 زار خالهلا معظم بقاع العامل ومدنـه املعروفـة حينـذاك يف التي
القرن الثاين عرش، متثل بام كان له من نتـاج علمـي إبـداعي يف 
ميدان اجلغرافيـا وتطبيقاهتـا العمليـة، بعـدما حـط رحالـه يف 

ًصقلية ونزوله ضيفا عزيزا عىل ملكها روجر الثاين ً: 
فات ًعندما وضـع هنـاك كثـريا مـن املؤلفـات والتـصني  

لكـن . اجلغرافية، ورسم وصنع العديد مـن اخلـرائط النـادرة
ًالعمل الـذي بقـي خالـدا يف أذهـان العلـامء والدارسـني مـن 

درييس خلارطـة العـامل عـىل اجلغرافيني وإىل اآلن هو وضع اإل
ُ عرفـت بخارطـة - مصنوعة من الفضة اخلالصة -سطح كرة 

 يتوزع ّدرييس ورسم عليها بشكل جمسم سطح األرض ومااإل
 .عليه من قارات وبحار وحميطات



 -٤٢-

 

  دريسي في قاعة روجر الثاني اإل
  مع حشد من الوجهاء واألمراء يشرح كروية األرض

  

نجـاز ما يدلل عىل أمهية هذا اإل )١(ةوربام نجد يف قول هونك
 :درييس عندما تقولاملبتكر األصيل لإل

رص ل يف قـّدرييس هو الذي مثلقد كان اجلغرايف العريب اإل«
ملك صقلية دور املعلم للغرب، وليس بطليموس كـام يـدعي 

 .بعضهم
                                                        

، ترجمة فـاروق    »شمس العرب تسطع على الغرب    «زيغريد هونكة،   ) ١(
  .م٢٠٠٠بيضون وكمال دسوقي، دار صادر للنشر، بيروت 
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دريــيس ثالثــة قــرون تــسد الفــراغ يف وبقيــت خريطــة اإل
الغرب، وختدم حماوالت علامئه اخلاصة يف هذا املجال كنموذج 

 .»هيتدى به
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  جابر بن حيان
  )م٨١٣ -٧٢٢ (

اهللا،  هو جابر بن حيان بن عبـد
وعـاش ) خراسان (ولد يف طوس

يعود بأصـله إىل قبيلـة . يف الكوفة
األزد العربيـــة يف جنـــوب شـــبه 

تلقى يف صـغره . )١(اجلزيرة العربية
ًعلوما عديدة يف الدين واحلـساب 
ًوعلوما أخرى عىل يد رجل عرف 

قد يكون هـو الراهـب الـذي ذكـره يف (باسم حريب احلمريي 
 ).مصنفاته وأخذ عنه بعض التجارب يف الكيمياء

ًكام أخذ عن والده تاجر األعشاب جانبا من علوم الصيدلة 
 والرتكيبات الدوائية

                                                        
  .٢٠٠٢، ٢األعالم جالزركلي ، كتاب ) ١(



 -٤٦-

لقد سـبق ابـن حيـان روجـر بيطـون الكيميـائي األورويب 
الشهري بنحـو مخـسة قـرون يف اعـتامده الطريقـة التجريبيـة يف 
دراسة الكيمياء كمنهج يقوم عـىل االسـتنتاج واالسـتقراء بـام 

ًلميا حيتذى من قبل علامء عدة ًجعل من منهجه هذا نموذجا ع
من ذوي االختصاصات املختلفة وبعد مئات السنني من وفـاة 

) ١٦٥٩(وديكـارت ) ١٦٢٦(عاملنا هذا مـن أمثـال بيكـون 
 ).١٩٥٢(وجون ديوي يف القرن املنرصم 

ِلعل رس إبداعات عاملنا العريب ابن حيان، ووصـوله إىل مـا 
 ذلـك الـنمط وصل إليه يف مراقـي علـم الكيميـاء، يكمـن يف

املتقدم من التفكري، والعمل املخربي التجريبي الذي جعل منه 
 .ًأبو علم الكيمياء منذ نحو اثنتي عرش قرنا

 :، عن هومليادر قوله )١( )١٩٨٥(الغني  يذكر عبد
إن التأمل غري املفيد والبعـد عـن املالحظـة مل نـشهدها يف «

ًكا جمـال العمل داخل املعمل تار عقل جابر، الذي كان يفضل
اخليال، لقد كانـت وجهـات نظـره واضـحة متقنـة، وبـسبب 

عـىل  أبحاثه الدقيقة اسـتحق لقـب املؤسـس األول للكيميـاء
 .»قواعد سليمة وأسس راسخة 

                                                        
  .١٩٨٥الغني، مكتبة اآلنجلومصرية  مصطفى عبد) ١(
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يقول جابر بن حيان يف أحد كتبه يف الكيميـاء عـن طريقتـه 
وول « والتي وصفها –التجريبية العلمية التي يتبعها يف أبحاثه 

 بأهنـا تعتـرب مـن أهـم »قـصة احلـضارة«يف كتابه  )١(»ديورانت
 :  يقول–أدوات العقل احلديث وأهم مفاخره 

قد عملته بيدي وعقيل من قبل وبحثت عنـه حتـى صـح، «
 .»وامتحنته فام كذب

عىل العقلية العلمية املبدعة عند جابر بن   )٢(»كراوس«يؤكد 
ال فـ«: ًحيان، عندما ذكر هذا األخري يف إحـدى رسـائله قـائال

ٍعمل إال بعلم قبله يتقدمه، فاعرف ذلك واعمل عليه، وإيـاك 
ًوإمهاله، فإنك إن فرطت ندمت ندامة تعم احلياة، وذلك أنـك 
إذا ذهبت بزمانك فليس يمكن كل يوم العمل واحليـاة لـرتى 

ًتعـب أوال تعبـا واحـدا وامجـع االرشد فيام نقوله لـه، ولكـن  ً ً
ًأوال ثـم تـصل إىل مـا وانظر، واعلم ثم اعمل ، فإنك ال تصل 

 .»تريد
                                                        

  .الجبل ، ترجمة علي أبو درة، بيروت، دار»قصة الحضارة«وول ديورانت، ) ١(
 ، مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة      »كتاب الخواص الكبير  «كراوس ،    .ب) ٢(

  .هـ١٣٥٤الخانجي بالقاهرة، 
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  :جابر بن حيان وإجنازات علمية غري مسبوقة
املعرفـة بالـصفة «إن ما ورد عن جـابر بـن حيـان يف كتابـه 

 من توضيحات عن جتربتـه الفريـدة »اإلهلية واحلكمة الفلسفية
طلـق عليـه أعندما خلط الزئبق مع الكربيت ونـتج عنهـا مـا 

 وحـسب مـا –كيميـائيني  التي ظنها بعض ال»باحلجر األمحر«
تلـف يف طبيعتهـا عـن خت بأهنا مادة واحدة –ًبدت عليه ظاهرا 

 :ٍكل من الزئبق والكربيت بقوله
 
 
 
 

 
 

 »الكيمياء دراسة في المخبرية الطريقة واعتماد حيان بن جابر«

أن احلجر األمحر هذا أو ما يسميه العلامء بالزنجفر ليـست «
، وما حدث يف أثناء التجربـة باملادة اجلديدة من حيث مكوناهتا

أن ماديت الزئبق والكربيت مل تتخليا عن تـركيبتهام األساسـية، 
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وما حدث هلام اقترص فقط عىل حتوهلام لدقائق صغرية امتزجت 
ببعضها لدرجة جعلت العني البرشية غري القادرة عىل التمييـز 

 .بينهام ترى فيهام مادة جديدة يف شكلها ومتجانسة يف تركيبها
 هذه التجربة التي قد تبدو للبعض أهنـا بـسيطة، هـي يف إن

ًحقيقتها ذات نتائج عظيمة جدا بوصـفها حجـر األسـاس ملـا 
نكليزي يف  التي ادعى دالتون العامل اإل»بالنظرية الذرية«سمي 

أنـه ) ١٨٤٤-١٧٦٦(الفيزياء والكيمياء والـذي عـاش بـني 
صون أن مكتشفها، يف الوقت الذي يؤكد عليه العلـامء واملختـ

ًدالتون هذا مل يضف شيئا عام جاء به جابر بن حيان قبـل نحـو 
 :عرشة قرون يف شأن تلك النظرية التي تقول

تتكـون مـن دقـائق متناهيـة يف ) العنـارص(إن مجيع املواد «
الصغر، دائمـة احلركـة ال تقبـل التجزئـة تـسمى ذرات، وإن 

وزن، وية يف الاذرات العنرص الواحد متشاهبة يف اخلواص متس
كام ختتلف العنارص باختالف ذراهتا، وعنـدما تتحـد الـذرات 

 .)١(»لتشكيل مركبات فإن االحتاد يتم بني ذراهتا الصحيحة
                                                        

سـالمية فـي     الحضارة العربية واإل   دور علماء «عمار محمد النهار،    ) ١(
صول الكيميائية والفلكيـة، دار البركـة ،         األ »تأسيس العلوم الحديثة  

  .م٢٠١١دمشق 
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  :نفائس علمية تركها ابن حيان
ي حتمل اسم عاملنا العـريب جـابر تشكل جمموعة الكتب الت

بن حيان موسوعة علمية حتتوي عىل خالصة مـا توصـل إليـه 
الكيميائيون العرب حتى عرصه، إضافة إىل كل ما أبدعه هـذا 

ل الكيمياء والصيدلة، وتنم هذه الكتب عـىل االعامل نفسه يف جم
سعة االطالع العلمـي عنـد ابـن حيـان، وعـىل أمهيـة جتاربـه 

 .ية يف إطار الكيمياءالعلمية املخرب
ثمة خمتارات من هذه الكتب والرسائل الذي تركهـا جـابر 

 يف )١(كراوس.بن حيان ، ونرشها بعض املسترشقني من مثل ب
 :بعض املكتبات العربية ومن هذه املختارات

، املحفوظ يف باريس كمخطوط حتت »الرس املكنون«كتاب 
ان يف يضم خمتارات من رسـائل جـابر بـن حيـ) ٥٠٩٩(رقم 

، ويف القـاهرة )مكتبة املثنى(الكيمياء نرشها كراوس يف بغداد 
 .هـ١٣٥٤عام ) مكتبة اخلانجي(

 املحفـوظ بـدار الكتــب »يف القـوة إىل الفعـل مـا«وكتـاب 
ً، وهو أيضا )م٣(املرصية يف قسم الكيمياء والطبيعة حتت رقم 

 .من منشورات كراوس يف املكتبات العربية التي سبق ذكرها
                                                        

  .مصدر سابق) ١(
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حــسب خمطــوط أمحــد تيمــور باشــا : »الــسبعني« وكتــاب
املحفوظ يف دار الكتب املرصية مع خمطـوط آخـر، حتـت رقـم 

 .، علوم طبيعية)خ\٧٣١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إضافة للعديد من الكتب اهلامة األخرى كان تركهـا عاملنـا 
األحجار والترصيف واخلواص ( جابر بن حيان من مثل كتب 

، التـي أسـست مـن )لتجميعالكبري وامليزان الصغري وكتاب ا
حيث طريقة كتابتها ملنهجيـات علميـة يف البحـث والدراسـة 
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التطبيقية التي نشهدها اليـوم يف علـم الكيميـاء وغريهـا مـن 
 .العلوم

 
  :)١(اكتشافات كيميائية أخرى جلابر بن حيان

لقد عرف جابر الكثـري مـن العمليـات العلميـة مـن مثـل 
وغريها سنذكر ) ابة، التبلورالتقطري، التبخري، التكليس، اإلذ(

 :أمثلة عن بعض منها

 عرف جابر بأن الـشب يـساعد عـىل تثبيـت االصـباغ يف -١
أمـالح = الـشب (قمشة، والعلم احلديث اثبت ذلك، األ
 ).ملنيوماأل

 توصل جابر إىل حتضري بعض املواد التي متنـع البلـل عـن -٢
ملنيـوم املـشتقة مـن الثياب، وهـذه املـواد هـي أمـالح األ

 .احلموض العضوية

نتمـوان، الـذي لـه لـون  توصل إىل استخدام كربيتيـد األ-٣
 .خري الغايل الثمنّالذهب، ليعوض عن األ

                                                        

علم ( حيان وعلم الخيمياء الناصر وقاوجي شذى، جابر بن كعدان عبد) ١(
 :، بحث منشور على الموقع االكتروني)الصنعة

http\\ishim.net/ankaadan6/jaber  
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  - من شتى بقاع األرض آنذاك -ستاذ يشرح لطلبته ابن حيان األ«
 »ليهاإبعض المعارف والنظريات العلمية التي توصل 

 

، والعلم احلديث  متكن من صنع ورق غري قابل لالحرتاق-٤
 .يعرف حتى اآلن نوع هذا الورق  ال
 أدخل طريقة فصل الذهب عـن الفـضة باحلـل بواسـطة -٥

وهذه الطريقة الزالت مـستخدمة ) املاء امللكي(احلامض 
ــذهب يف  ــارات ال ــدير عي ــأن يف تق ــا ش ــى اآلن وهل حت

 .املشغوالت والسبائك الذهبية
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 وكـان ًيبـاوتطلعنا بعض القصص عـن جـابر أنـه كـان طب
 يسميه اإلكـسري ملعاجلـة الكثـري مـن ًيستخدم يف العالج دواء

 . األمراض
 : وقال عنه الطبيب الرازي

 .»إن جابر بن حيان أستاذنا«
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 الفصل الثالث
 مبدعون من حضارهتم

 
 
 كريك باتريك ماكميالن •

 Kirk Patrick Macmillan 

  ايغور سيكورسكي •
 Igor Sikorsky 

  جوزيف بريو الزلو •
 Joseph Biro Laszlo 
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  كريك باتريك مكميالن

Kirk patrick Macmillan  
 

ـــن أصـــل  ـــذا م مكمـــيالن ه
ُاسكتلندي من اململكة املتحدة، ولد  ّ

ـڤـــرانس، ن يف مدينــة ا١٨١٢عــام 
 ١٨٧٨ّشامل اسكتلندة وتـويف عـام 

 ). سنة٦٦عاش (
ًكان مكمـيالن يعمـل حـدادا يف  ّ

ًذ أن كان فتى يافعا، و كان مدينته من
ّمتقد الذكاء حيب عمله و يعمل عىل تطويره باستمرار ّ. 

لقد ساعدت مثل هذه الصفات ماكميالن عىل تطوير كثـري 
ال ؛ من األدوات املعدنية التي كان يصنعها والشائعة يف عرصه

بل كان يسعى إىل إجياد أنواع أخرى جديدة ومبتكرة من حيث 
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 بام لفت أنظـار الكثـري؛ داماهتا وفوائدهاأشكاهلا وتنوع استخ
ممن كانوا حوله من أصحاب املهنة أو األقـارب واألصـدقاء ، 

 .أو ممن يتعاملون مع إنتاجه من الزبائن
ويف غمرة سعي هذا الصناعي الشاب لتطوير صنعته ورفع 
مردود عمله عرب تسخريه لعقله وتفكريه بـشكل مـستمر مـن 

 أداة عمـاكميالن إىل اخـرتاأجل حتقيق هذا الغـرض، توصـل 
ميكانيكية سيكون هلا شأن كبري فيام بعد بالنـسبة لإلنـسان ويف 

 .تنقالته عرب مسافات طويلة دون عناء يذكر
وهي التي الدواسة املعدنية : لقد توصل إىل اخرتاع ما اسامه

ستحقق حلمه يف استكامل مرشوعه البتكار دراجـة تـستخدم 
نـسان لـة الكلفـة يقودهـا اإلكوسيلة نقل بسيطة وسـهلة وقلي
 .ًمعتمدا فيها عىل جهده العضيل

بذلك فإن اخرتاع كريك باتريك ماكميالن لتلـك الدواسـة 
ّوفر له وبنجـاح كبـري مـا كـان يبحـث عنـه يف إجيـاد وسـيلة 
ميكانيكيـة تــستطيع حتريــك العجلــة اخللفيــة لدراجتــه تلــك 

ة  بعد أن يدوس سائق الدراجـة عـىل الدواسـ ودفعها لألمام،
 كام هو شائع ونعرفه اليـوم -املذكورة بحركة دائرية من قدميه 
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 مما يؤدي إىل دفع العجلة األمامية للدراجـة وجعلهـا تـسري -
 . بيرس وسهولة

 

 
 
 
 
 
 

 تبـين   ١٨٣٣صورة للدراجة التي اخترعها مـاكميالن عـام         «
وتوجه الدراجـة  . العجالت الخشبية ذات اإلطار الحديدي الخارجي    

كما هـو موضـح   (اص مثبت على عجلتها األمامية      عبر مقود خ  
بعد أن يأتيها الدفع مـن العجلـة الخلفيـة المتـصلة            ) بالصورة

  .»بالدواسة المعدنية عن طريق قضبان رفيعة خاصة بذلك
  

بد من اإلشارة هنـا حـول مـا يـشيعه الـبعض مـن أن  وال
جيمس جونستون  «وىل يف العامل هو املخرتع األول للدراجة األ

James Johnston« ولتبيـان ١٨٩٩ّ التـي سـميت باسـمه عـام 
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أنام حدث هو أن كريك باتريك ماكميالن كـان «: احلقيقة نقول
 يف اخرتاع الدراجـة اخلـشبية األوىل ١٨٣٨قد نجح ومنذ عام 

يف العامل بعد نجاحه يف اخرتاع الدواسة املعدنية التي مر ذكرها 
اع قد مهد بحقيقته إن هذا االخرت. واملوضحة يف الصورة السابقة

 وهو ابـن إنڤـرانس مدينـة مـاكميالن -جليمس جونستون هذا 
ً ألن يقدم دراجته املعدنية األوىل يف العامل معتمدا يف ذلـك -نفسه 

 ً.عىل ما سبق وانجزه ماكميالن منذ نحو ستني عاما
 
 
 
 
 
 

جـيمس جونـستون    « لمخترعها   الدراجة المعدنية األولى  
James Johnston «معتمداً فيهـا  ١٨٩٩نجزها عام التي أ 

 .على ما حققه ماكميالن من إنجاز للدواسة الدافعة للحركة
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ًلقد شهدت الدراجة تطورا متـسارعا منـذ أن كانـت ذات 
ــشبية إىل أن أصــبحت ذات عجــالت بأســالك  عجــالت خ
معدنية دقيقة حييط هبا إطارات مـن الكاوتـشوك متـأل بـاهلواء 

 .بالشكل الذي نعرفه اليوم
 

  نماذج حة تبين لو

 عن تطور الدراجة الهوائية
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ً الذي قد يعتربه الـبعض إنجـازا -شكل اخرتاع الدراجة كام 
ً حتوال نوعيا هاما يف حياة اإل-ًبسيطا  ً نسان، عندما توفرت له أداة ً

 التـي -نقل فردية رخيصة الثمن تعتمد الطاقة البـرشية املجانيـة 
ً بـدال عـن الوقـود -ببـة ًتعترب نوعا مـن الرياضـة املرغوبـة املح

التقليدي امللوث للهواء وهذا ما دفع الكثري بأن يرى يف الدراجـة 
 . بأهنا األهم من بني وسائل النقل الصديقة للبيئة بامتياز

  :تكريم ووفاء

ّلقد أحب االسكتلنديون ابنهم املخرتع مكميالن وكرمـوه  ّ ّ
ّبعرض نسخة من دراجته اخلشبية األوىل يف معرض سـتانيل ٍ  يف ِ

ّ، كام عملوا عىل نقل نموذج دراجته تلك ١٨٩٦ عام اسكتلنده
ًاعتـزازا ) املدينة التي ولد فيها هذا املبدع(إىل متحف إنڤرانس 
 .ًبصنيعه وختليدا لذكراه
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 يغور سيكورسكيإ
Igor Sikorsky  

 
من ثم يف ّكورسكي رائد الطريان يف روسيا وسي يغورإُيعترب 
 .أمريكا
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عاصمة أوكرانيا اليوم التـي ( يف مدينة كييـڤ ١٨٨٩ام ُولد ع
ّكانت تتبع حينها إىل ما كان يسمى باإل َ  .)مرباطورية الروسيةَ

أبوه ايـڤـان سيكورسكي . يغور أصغر إخوته اخلمسةإكان 
ّأستاذ علم الـنفس يف إحـدى ثانويـات كييــڤ، وأمـه ماريـا  ّ

 بـل كانـت شريكاسوڤـا الطبيبة التـي مل تكـن تـزاول مهنتهـا؛
 .ّمتفرغة يف املنزل لرتبية أوالدها اخلمسة

يغور سيكورسـكي تعليمـه األول يف املنـزل يف ظـل إأخذ 
ّالعناية الكبرية التي قدمتها والدته، وتـشجيعها لـه عـىل حـب  ّ
ّالفنون واآلداب؛ فاطلع عىل أعامل الرسام والنّحات االيطـايل  ّ

عـاملي جـول وقرأ قـصص األديـب ال املبدع ليوناردو داڤينيش
 .وز عمره حينها إحدى عرشة سنةاومل يتج )١(ڤرين

 
 
 
 

 
                                                        

  .»أبو الخيال العلمي« كان يلقّب ١٨٢٨كاتب فرنسي مولود عام ) ١(

 جول ڤيرن ليوناردو دافينشي
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يغـور سيكورسـكي بدراسـة العلـوم الطبيعيـة بعـد إّاهتم 
 .عودته مع والده الذي كان يف زيارة عمل إىل أملانيا

ٍبدأ ولع سيكورسكي بموضوعات الطريان يف عمر مبكـر،  ّ
يكـن ِوعمل عـىل تنفيـذ جتـارب خاصـة يف هـذا اجلانـب ومل 

 .ًوز عمره حينذاك اثنتي عرش عاماايتج
 ًفقد أجرى جتربة عىل نموذج طائرة مروحية صغرية تعمـل

رغم فشله يف جعل تلك الطائرة ، و)البرتول(بالطاقة التقليدية 
ًترتفع يف اهلواء؛ إال أن هذا األمر شكل دافعا له ملتابعـة جتاربـه  ّّ ّ

 .ًفيام بعد كام سنرى الحقا

عدها بأكاديميـة سـانت بطرسـبورغ التحق سيكورسكي ب
مرباطورية الروسـية وهـو يف سـن الرابعـة البحرية التابعة لإل

 لعلوم اهلندسة و ّ؛ و لكن ميوله١٩٠٦عرش، كان ذلك يف عام 
ّحبه ملتابعتها جعله يرتك األكاديمية البحرية ويـسافر الفيزياء و

ُإىل باريس لدراسة اهلندسة علها تعينه عىل إرضاء ميوله تلـ . كّ
ٍفقد استطاع سيكورسكي أن حيصل يف بـاريس عـىل إجابـات 
كثرية حول األسئلة التي كانـت تـشغل ذهنـه عـن الطـائرات 

 .والطريان
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 عـىل ١٩٠٩ًوهذا ما ساعده كثريا عند عودته إىل روسيا عـام 
البدء من جديد يف تصميم أول طـائرة مروحيـة بحجـم حقيقـي 

ّعمل عىل اختبارها؛ و لكنّه مل يوفق أيض  .ًا يف جعلها ترتفع يف اهلواءَ

 

 

  لطائرته المروحيةالنموذج األولي سيكورسكي مع 

  الذي لم يستطع به االرتفاع عن سطح األرض
  

بحث سيكورسكي مـن جديـد عـن أسـباب فـشله هـذا و 
ّتوصل إىل أن أبرز هذه األسباب كانت يف نقص اخلربة عنـده،  ّ

إن مثـل هـذه . ّوال بد عليه من اسـتكامهلا بالبحـث والتجربـة
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ٍ وما تعنيه من صدق مع النفس و االعـرتاف بالفـشل -الصفة 
ّنسان يف عمله أحيانا، و من ثم حتري أسـبابه الذي يصادف اإل ّ ً

 التي نجدها -ًوصوال إىل تالفيه و حتقيق النجاح املطلوب فيه 
ّعند كثري من املبدعني واملخرتعني متثل نقطة هامة يف حياة كـل  ً ّ

 .ّفوق و الشهرة احلقيقيةمن يسعى نحو الت

  ماذا عن إبداعات سيكورسكي   موطنه اجلديد 
  أمريكا؟

ه طـائرة ـيف روسـيا بتـصميم ّبعد النجاحات التـي حققهـا
ّمتعددة املحركات وذات أجنحة ثابتة بعـد فـشله يف الوصـول 

تستطيع االرتفـاع ) عمودية(إىل نموذج ناجح لطائرة مروحية 
 يف اهلواء؛

 ،١٩١٩ّىل الواليــات املتحــدة عــام إ هــاجر سيكورســكي
ِوعمل عىل تأسيس رشكة للنقل اجلوي يف كونيتيكت، رسعان 
ًمـا امتلكـت عـددا مــن طـائرات النقـل املتطـورة مــن ذوات 
ــق عليهــا اســم رشكــة سيكورســكي  ــة، أطل األجنحــة الثابت

 .١٩٢٣كان ذلك يف عام  للطائرات
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   بالحجم الحقيقي  للطائرة المروحيةنموذج

 يث نجح سيكورسكي في جعل طائرته ترتفع في الهواءح
 

ّوباتت طائرات الرشكة حتلق فوق أجواء املحيطات الكبرية 
ّ، وبقاع واسعة من القارات )اهلادي/ األطلنطي والباسيفيكي(

األخرى يف آسيا وأوروبا وأفريقيـا وأسـرتاليا، وقـد وصـلت 
ّالرشكة لقمة فاعلياهتا ونجاحاهتا عام  ّ١٩٣٠. 

 سيكورسكي من جديد جهوده من أجـل العمـل عـىل تابع
  ّتــصميم الطــائرات املروحيــة، فــصمم طــائرة سيكورســكي

 VS-300ــائرة ، و ــدما صــمم ط ــداعات عن ــك اإلب ــوج تل ّت ّ
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ــائرة  R-4 سيكورســكي ــا الط ــد تطويره ــي أصــبحت بع  الت
ٍاملروحية األوىل يف العامل، وقد أرشف عىل تصنيع عـدد ضـخم  ٍ

 .١٩٤٢منها يف عام 

 

 

 
 

 
 

 VS-300  سيكورسكي
  

 
  
  
  
  
  
  

 
  R-4سيكورسكي 

 »أول طائرة مروحية مكتملة في العالم«
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ــة ــستون بوالي ــة اي  كونيتيكــت ّتــويف سيكورســكي بمدين
ال تــزال رشكــة سيكورســكي ، و١٩٧٢األمريكيــة عــام 

ّللطائرات يف سرتاتفورد حتى اليوم من أهم الرشكات الرائـدة 
 .يف العامل) كوبرتاهللي(يف صناعة الطائرات املروحية 

  ماذا عن تكريم هذا املخرتع؟
لقد حاز سيكورسكي خـالل حياتـه  عـىل جـوائز عديـدة 

ُّلتفوقه يف أبحاثه، و تعدد اخرتاعاته ًومنح عددا من األوسمة . ّ ُ
التكريمية من مثل وسام فالديمري التقديري من روسيا، وعىل 

ّ تـم تكريمـه كام. ّامليدالية الوطنية للعلوم من الواليات املتحدة
ًيف مناسبات خمتلفة تقديرا إلنجازاته بخاصة مـا كـان منهـا يف 
 .ّروسيا والواليات املتحدة املوطن اجلديد له بعدما هاجر إليها

 

 

 
 

  صورة لسيكورسكي بعد اإلنجازات الكبيرة 
 التي حققها في مجال الطيران وصناعته في أمريكا
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سـمه عـىل مطـار ال يبعـد ّكام تم ختليد ذكراه بعد وفاته بإطالق ا
ّريا عن مقر رشكته يف أمريكا، وكث  املخرتعني ُأدرج اسمه كأحد أشهرً

 .١٩٨٧يف القاعة الوطنية للمشاهري يف الواليات املتحدة عام 
فلم تنس فضل هذا املبـدع املخـرتع وهـو ابـن  أوكرانيا ّأما

 اسـم ٢٠١١ُمدينتها كييڤ حيث ولد هنـاك، فأطلقـت عـام 
ّأحـد أهـم الـشوارع الرئيـسة يف عاصـمتها سيكورسكي عىل 

وكذلك فعلت روسيا يف تكـريم هـذا املخـرتع عنـدما . كييڤ
أطلقت اسمه عىل طائرة توبولييڤ الروسية وهي األبـرز مـن 

 .٢٠١٢بني طائراهتا العسكرية، كان ذلك عام 

 
 
 

 

 
  طائرة توبولييڤ العسكرية

 » لذكراهالتي أطلقت أوكرانيا اسم سيكورسكي عليها تخليداً«
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  جوزيف بريو الزلو
Joseph Biro Laszlo  

 
 من هو الزلو؟

ِولد عام   يف مدينة بودابـست عاصـمة دولـة املجـر ١٨٩٩ُ
ٍ، من أب أرجنتيني األصل، من مدينـة بـونس )هنغاريا اليوم(

 ).عاصمة األرجنتني يف أمريكا اجلنوبية(آيرس 
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ً صحفيا يف املجر، و قد نجـح يف ِعمل الزلو يف بداية حياته ّ
َمهنته هذه بخاصة بعد أن برع يف إتقانه للغـة املجريـة وتفوقـه 

ٌهنا ال بد من التذكري بأن إتقان اللغات أمر هـام يف حيـاة (فيها  ّ ّ
نجاحه فيها بخاصة لغة وطنه األصـيل، ملـا يف ذلـك نسان واإل

ّمن تأكيد عىل انتامئه لوطنه األم وحبه له ّ ٍ.( 
 :ال اآلن هووالسؤ

ما الظروف التـي عاشـها الزلـو ليكـون أحـد املخرتعـني 
 املشهورين يف العامل؟

ّال شك أن وراء اإل ّجابة عىل هذا السؤال قصة طريفة تقول ّ
بأن الزلو هذا كان قد وجد يف أثناء عمله يف الصحيفة : بدايتها

ُالتي كان يكتب فيها ببودابست بأن احلرب الذي كان يـستخدم  ّ
ّ برسعة؛ وخيلق بالتايل مشكالت يف طبا عة تلك الصحيفة جيف

 .عناوينها وصورهارية يف طباعتها و وضوح كلامهتا وكب
ًفكر الزلو بأن يعالج هذه املشكلة بنفـسه ونيابـة عـن إدارة  ّ

 .ّالصحيفة التي كانت معنية بتلك املشكلة

ّترى هل نجح الزلو بام فكر بمعاجلته؟ وإىل أيـن وصـل يف  ُ
 مسعاه هذا؟
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ول جوزيف الزلويف بداية األمر أن يـستخدم ذلـك القد ح
َالذي يستعمل يف طباعة الـصحف -ّاحلرب اللزج   يف إحـدى -ُ

ً؛ ليكـون بـديال عـن )١(أقالم احلرب التي كانت معروفة حينذاك
ّلكن الزلـو فـوجئ بـأن احلـرب مل . احلرب السائل الذي يعمل به ّ

ًكـام كـان متوقعـا، و ّيتدفق إىل الريشة املوجودة يف رأس القلم  ّ
اكتشف بأن سبب ذلك هو لزوجة احلـرب الـذي اسـتخدمه يف 

 .القلم املذكور
 

 
 
 

  

  

  قلم الحبر السائل 

  بريشته المدببة الرفيعة

                                                        
  .١٨٨٤ وهو قلم الحبر السائل الذي اخترعه لويس واترمان عام) ١(



 -٧٦-

  مشكلة وحل واخرتاع

الزلو؛ طـرح عـىل  أمام تلك املشكلة اجلديدة التي واجهت
 :نفسه السؤال التايل

ٍب يف القلم احلايل بـرأس ّملاذا ال نستبدل رأس الريشة املدب«
ّكروي صغري يستطيع استجرار احلرب اللزج املوجـود يف خمـزن  ّ
ًاحلرب الصغري داخل القلم بدال من احلرب السائل، وجيعله ينزلق 

ُبسهولة عىل ورق الكتابة وخيط عليه ما يراد كتابته ؟ َّ«.  
ّنفذ الزلو الفكرة اإلبداعية التي ملعت يف رأسه؛ وكم كانت 

ته كبرية عندما شاهد رأس القلم الكروي اجلديـد الـذي سعاد
ٍصممه خيط احلروف والكلامت عـىل ورق الكتابـة بكـل يـرس  ُ ّ ّ ّ

ًكام مثل هذا األمر إعالنـا عـن مـيالد . ووضوح غري مسبوقني ّ
ــة يف العــامل ســميت  ــدة للكتاب ّاخــرتاع أداة جدي ُ ٍ   قلــم احلــرب «ٍ

 البعض قلـم احلـرب ُ الذي نعرفه اليوم أو ما يطلق عليه»ّاجلاف
 .الناشف
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  )١(براءة االخرتاع

حصل الزلو عىل براءة اخرتاع عن قلمه اجلديـد هـذا مـن 
َ، و من ثم من الواليات املتحدة التي منَحت ١٩٣٨فرنسا عام  َ ّّ

ًالزلو أيضا براءة عن اخرتاعه هذا يف عام  ً١٩٤٣. 
انترش بعدها استخدام هذا النموذج من أقالم احلرب اجلـاف 

البلـد األصـيل (مـن األرجنتـني ًا ّحاء عدة من العامل، بدءيف أن
ًلالزلــو كــام مــر ســابقا ، وإىل البلــدان األخــرى يف القــارات )ّ

 إحــدى BICلفــة بخاصــة بعــد أن اشــرتت رشكــة بيــك تاملخ
الرشكات الصناعية الكربى يف العامل براءة اخرتاع هـذا القلـم 

ت أصـبحو. ١٩٤٥احبه وخمرتعـه الزلـو عـام اجلديد من ص
تلك الرشكة منذ ذلك احلني هي مـن يملـك حـق إنتـاج هـذا 

 .القلم وتسويقه وتطويره

                                                        

نتاج يثبت أنه مبتَكَر في مجـاالت       إشهادة تمنحها الدول باسم صاحب كل       ) ١(
  .المنتجالعلوم المختلفة، وبما يحفظ له حقوقه في االستفادة الكاملة لذلك 
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 »س الكروي سر الزلو في اختراعه قلم الحبر الجديدأالر«

 
 

 

 

 

 
  
  
 

 »نماذج من أقالم الحبر الجاف«
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  تكريم ووفاء

ًعملت األرجنتني عىل تكريم الزلو ختليـدا لـذكراه عنـدما  ِ َ
ّ سبتمرب مـن كـل سـنة يف عاصـمتها ٢٩تفل يوم ّقررت بأن حت

بونس آيرس بعيد جوزيف بريو الزلو وأطلقت عىل هذا العيد 
 .»يوم املخرتعني«
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  ةـخامت

ّام دام اإلبداع قابال للتعلم فهو حيتاج منا إىل امتالك ًوأخريا ف ً
 التصميم وإىل مزيد مناملزيد من املعارف واكتساب املهارات، 

الوقـت واالســتفادة مـن التجـارب وعــدم واإلرادة وكـسب 
 .من أجل بلوغ اهلدف الذي نسعى لتحقيقه لفشلاالستسالم ل
ل إليه أناس من أمثال هؤالء املبدعني واملخرتعني ّوما توص

و يف حقيقتـه سـوى  لـيس هـ- الذين قرأنا أو سمعنا عنهم -
 جديـدة ًا عن كوهنا أفكـار من حيث أصلها ال خترجإنجازات
 مـن تطبيقـات  يف مكوناهتا أو ما ينتج عنهاقتهان سابختتلف ع
 .»ًااخرتاع«ها ي اعتاد الكثري يف العامل أن يسمفاعلة هلا
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  أظهر اإلبداع من الصندوق المظلم«
  »واجعل منه مضيئاً
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  املراجعاملصادر و
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   احلالق سعيدالدكتور هشام
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 في برامج تأهيل المعلمين والتربية العملية لكلية اإلمارات شارك خاللها
  . التربية بجامعة اإلمارات

 شارك في إعداد مناهج وكتب الجغرافية في سورية، والمواد االجتماعية -
  . واالقتصاد في اإلمارات
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